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ÖZET
Bu araştırmada, Eskişehir Türkmen Dağı, Evkondu Tepe bölgesinde doğu kayınının
(Fagus orientalis Lipsky.) yetişme ortamı faktörleri ile toprak ve ölü örtü arasındaki
ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma kuzey bakıda üst, orta ve alt yamaçta
20x10 m genişlikte örnekleme alanlarında yürütülmüştür. Bu alanlardan toprak ve ölü örtü
örnekleri alınmıştır. 1600–1575 m yükseltilerde doğu kayınının yayılışının azaldığı
görülmüştür. Araştırma alanı toprakları killi balçık ve balçıklı kil tekstürlüdür. Toprak
asitliği pH 4.4 ile pH 6.6 arasında değişmektedir. En yüksek (52.24 ton/ha) ölü örtü
birikimi karaçam-doğu kayını-gürgen orman alanında, en düşük (13.16 ton/ha) ölü örtü
miktarı ise saf doğu kayını orman alanında belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkmen Dağı, Yetişme Ortamı, Doğu Kayını, Eskişehir

SOME SITE CHARACTERISTICS OF EASTERN BEECH (Fagus orientalis
Lipsky.) FORESTS ON TÜRKMEN MOUNTAIN (EVKONDU HILL)
ABSTRACT
The purpose of this research is to investigate some site conditions of eastern beech
(Fagus orientalis Lipsky) forests and to determine some relationships between soil, plant
and forest floor on Evkondu hill located on Türkmen Mountain of Eskişehir province. This
study was carried out at 20x10 m size sample plots on upper, middle and bottom slopes of
hill at north aspect. Soil, and forest floor samples were collected from these sample plots. It
was observed that distribution of Fagus orientalis Lipsky was sparse in Eastern beech side
of hill at 1600-1575 m altitudes. Soils of the research area are clay loam and clay loam
textures. Soil acidity change between pH 4.4 and pH 6.6. Maximum forest floor mass
(52.24 ton/ha) was determined at Black pine-Eastern beech-European hornbeam forest
whereas, minimum forest floor mass (13.16 ton/ha) was found at pure eastern beech forest.
Keywords: Türkmen Mountain, Site Condition, Eastern beech, Eskişehir
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1. GĐRĐŞ
Arazi şekli-iklim ilişkisi, birbirinden farklı coğrafi bölgelerin ve bunlar içinde
farklı ekolojik bölgelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu bölgesel farklar
bitkilerin yayılışını ve bitki toplumlarının tür bileşimlerini önemle etkilemektedir.
Aynı şekilde bölgesel iklim değişiklikleri farklı toprakların oluşup-gelişmesini
sağlamış ve farklı ekosistemlerde değişik ağaç türlerinin büyümesine ve
yayılmasına olanak vermiştir (Çepel, 1998).
Türkmen Dağı, sarıçamın dünya üzerindeki genel yayılışına bakıldığında
güneye ve bozkıra sokulduğu en uç noktalardan biridir. Kütle üzerinde sarıçam
kuzey bakıda 1200–1700 m, güney bakıda ise 1400–1700 m yükseltiler arasında
yayılış göstermektedir (Güner, 2006).
Bu çalışmada, asli ağaç türü sarıçam olan Türkmen Dağı’nda Evkondu Tepe
bölgesi kuzey aklanında doğu kayınının yayılış alanları ve ekolojik yetişme ortamı
şartları hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Doğu kayınının yayılışında etkili
olan yetişme ortamı faktörleri belirlenmiştir. Türkiye geniş yapraklı ağaç türleri
arasında önemli yeri olan ve odununun ekonomik değeri yüksek olan doğu
kayınının yetişme ortamı özellikleri daha iyi bilinerek uygulamacılara katkı
sağlanması amaçlanmıştır. Doğu kayını ormanlarının korunması ve geliştirilmesi
bu türün tüm özellikleri ile bilinmesi ve işletilmesi ile mümkün olacaktır.
2. TÜRÜN TANITIMI
Doğu kayınının kuzey yarım kürenin ılıman ve serin bölgelerinde saf ve karışık
ormanlar kuran 8 türü bulunmaktadır (Yaltırık ve Efe, 2000). Ülkemizde 713 842
ha koru ve 1555 ha baltalık doğu kayını ormanı bulunmaktadır. Türkiye'de doğal
olarak yetişen türleri; Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ve Avrupa Kayını
(Fagus sylvatica L.) dır (Anonim, 2007).
Doğu kayını, Mayr’ın orman zonlarına göre Castanetum serin üstü zonu (250–
500 m) ile sıcak altı Fagetum zonu (500–1000 m) arasında bulunmaktadır.
Saatçioğlu (1976)’ya göre alt sınırı 150–200 m ye inebilmekte, üst sınırı ise 1700
m dolaylarında bulunmaktadır (Anonim, 1985).
Doğu kayını gölgeye dayanıklı bir türdür. Kuzey ve kuzeybatı bakılar
çoğunlukta olmak üzere gölgeli bakılarda daha çok yayılış göstermektedir. Doğu
kayını durgun sudan kaçar ve iyi drenajlı, havalanabilen toprakları tercih eder. Bu
nedenle eğimli arazilerde daha iyi gelişim gösterir. Yamaç arazileri tercih eder, üst
ve orta yamaçlarda daha çok görülür. Rutubetli toprakları tercih eden, hava nemi
isteği yüksek olan bir türdür. Genellikle orta derecede nemli ve mineral besin
maddelerince zengin topraklar üzerinde bulunması, diri örtünün de gevşek siper
altında gelişimine yol açar (Odabaşı vd., 2004a).
Karışık meşcereler, yetişme ortamı koşullarının değişik ağaç türlerinin yaşama
ve gelişmesine olanak verdiği bölgelerde oluşur. Yurdumuzda büyük yükselti ve
bakı farklılıkları, değişik yetişme ortamı zenginliği hemen her yörede doğal olarak
karışık ormanların oluşumuna olanak vermiştir (Odabaşı vd., 2004b). Araştırma
alanımızda da sarıçam+doğu kayını ve karaçam+sarıçam+doğu kayını+gürgen+
meşe karışık ormanları ve saf doğu kayını orman alanları oluşmuştur. Bu alanın
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genelinde saf sarıçam ormanı olmasına rağmen farklı yetişme ortamı nedeniyle
doğu kayını, karaçam, gürgen ve meşe de karışıma katılmıştır.
3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Materyal
Evkondu Tepe (1595 m) doğu kayını ve karışık ormanlarında yükselti
basamaklarına ve arazi yapısına bağlı kalarak toplam 7 adet örnek alan tespit
edilmiş; bu alanlarda toprak ve ölü örtü örneklerinden elde edilen materyal
kullanılmıştır.
3.1. 1. Araştırma alanının tanıtımı
Araştırma alanı, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Kalabak Orman Đşletme
Şefliği sınırları içerisinde bulunmaktadır. Şefliğin toplam alanı 49 816.5 ha dır. Bu
alanın 10 645 ha’ı normal koru ormanıdır. Doğu kayını-sarıçam orman alanı 287
ha, saf doğu kayını orman alanı 146 ha, karaçam-sarıçam-doğu kayını-gürgenmeşe ormanı 137 ha dır.
Türkmen Dağı Kütlesi Eskişehir ve Kütahya illeri sınırında, 39016'00"39038'00" kuzey enlemleri ile 30006'00"-30036'00" doğu boylamları arasında
bulunmaktadır (Şekil 1). Kütlenin batısında Kütahya, doğusunda Seyitgazi,
güneyinde Afyon, kuzey doğusunda ise Eskişehir bulunmaktadır (Güner, 2006).
Araştırma alanı için yıllık ortalama sıcaklık 8.4 ºC, ortalama yüksek sıcaklık
17.2 ºC, ortalama düşük sıcaklık 4.0 ºC, en soğuk aylar ocak ve şubat (–4.2 ºC), en
sıcak ay 17.6 ºC ile ağustostur. Araştırma alanı için yağışın en fazla nisan (103.8
mm), en az ağustos (23.2 mm) aylarında olduğu görülmektedir (Çizelge 1).
Eskişehir Meteoroloji Đstasyonunun ölçüm değerleri (Anonim 2005)’nden
yararlanılarak araştırma alanın iklim tipi Thornthwaite yöntemine göre
incelenmiştir (Kantarcı, 1980).

Şekil 1. Araştırma alanı haritası
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Çizelge 1. Eskişehir meteoroloji istasyonunun meteorolojik verileri (Anonim, 2005;
Yükselti: 789 m, Enlem: 390 49' 00" N, Boylam: 300 31' 00"E, 1975-2005; Yağış ve
sıcaklık değerleri 1550 m yükselti için enterpole edilmiştir).
Meteorolojik
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Su bilançosundaki elemanlardan faydalanarak araştırma alanının Thornthwaite
yöntemine göre; B3 C2' s b2' simgeleri ile ifade edilen “nemli, mikrotermal, düşük
sıcaklıktaki iklimler, yazın orta derecede su açığı, denizel iklim etkisine yakın” bir
iklim tipine sahip olduğu ortaya çıkmıştır (Şekil 2).
Türkmen Dağı kütlesinin özellikle kuzey yamaçlarında, kuzey ve batıdan gelen
nemli hava akımları etkili olmaktadır (Güner, 2006).
1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası'nın Ankara paftası içerisinde kalan
Türkmen Dağı kütlesini ağırlıklı olarak riyolit, dasit, bazalt, kiltaşı, killi-kumluçörtlü kireçtaşı ana kayaları oluşturmaktadır. Kütle üzerinde sarıçamın yayılış
gösterdiği kuzey yamaçlarda dasit, güney yamaçlarda ise riyolit ana kayalarının
hâkim olduğunu bildirmektedir (Güner, 2006). Kütle genel olarak neojen yaşlı
olup, Söğüt Ovası’nın güneyinde mesozoik, jura-kretase ve permien-mesozoik
yaşlı seriler de mevcuttur (Pamir ve Erentöz, 1975).
Türkmen Dağı kütlesinde ağaç katını sarıçam (Pinus sylveslris subsp. hamuta)
oluşturmaktadır. Ancak karışıma yer yer karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana),
titrek kavak (Populus tremula) ve doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) münferit
olarak karışmaktadır (Güner, 2006).
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Şekil 2. Thornthwaite yöntemine göre Eskişehir’in su bilançosu

3.2. Yöntem
Araştırma büro, arazi, laboratuar ve değerlendirme çalışmaları olmak üzere dört
aşamada yürütülmüştür. Örnek alanlar Evkondu Tepe’nin kuzey bakısında doğu
kayınının yayılış gösterdiği yamaçta, yükselti basamakları dikkate alınarak
belirlenmiştir. Doğu kayınının yayılış gösterdiği alanda aynı genel bakıda (Kuzey)
1. yükselti basamağı: 1300–1400 m, 2. yükselti basamağı: 1400–1500 m ve 3.
yükselti basamağında:1500–1600 m orman kuruluş özelliklerine göre örnekleme
yapılmıştır.
Saf doğu kayını ile diğer orman kuruluşları (saf sarıçam, sarıçam-doğu kayını,
saf doğu kayını ve karaçam-sarıçam-doğu kayını-gürgen-meşe) arasındaki değişimi
belirleyebilmek için aynı genel bakıda tüm orman kuruluşlarında örnekleme
yapılmıştır. Bunun için üst yamaçta bulunan saf sarıçam kuşağından başlanmış,
orta yamaçta saf doğu kayını ile sarıçam-doğu kayını kuşaklarında ve alt yamaçta
gürgen-karaçam-sarıçam-doğu kayını-gürgen-meşe yayılış alanlarında örnekleme
yapılmıştır.
Örnek alanlar 20x10 m genişlikte alınmıştır (Kantarcı, 1979). Örnek alanların
değerlendirilmesinde klizimetre, altimetre, GPS, çap ölçer, boy ölçer, artım
burgusu, pusuladan yararlanılmıştır.
Her örnek alanda bir toprak çukuru açılmış, bu çukurun bozulmamış üst
tarafından 50x50 cm genişlikte ölü örtü örneklemesi yapılmıştır. Toprak çukurunda
dış toprak hali, mutlak ve fizyolojik derinlik, drenaj durumu, iskelet, kök dağılışı,
nemlilik, strüktür, taşlılık ve karbonatlar (Çepel, 1998, Kantarcı, 1979, Kantarcı,
2000)’e göre incelenmiştir.
Hacim ağırlığının belirlenmesi amacıyla hacimleri 100 cm3 olan numaralı
silindirler kullanılmıştır. Doğal yapısı bozulmuş örnekleme için her horizondan
1.5–2.0 kg toprak alınmıştır (Çepel, 1998, Kantarcı, 2000).
Alınan toprak örneklerinde; tane dağılımı hidrometre yöntemi ile belirlenmiştir
(Bouyoucous, 1951). Tarla kapasitesi, seramik levha üzerine yerleştirilmiş, suyla
doygun bozulmamış toprak örneği üzerine 1/3 atmosfer basınç uygulamak suretiyle
belirlenmiştir (Cassel ve Nielsen, 1986). Daimi solma noktası, seramik levha
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üzerine yerleştirilmiş, suyla doygun bozulmuş toprak örneği üzerine 15 atmosfer
basınç uygulamak suretiyle belirlenmiştir (Cassel ve Nielsen, 1986). Yarayışlı su,
örneklerin tarla kapasitesi ve solma noktası arasındaki farktan hareketle hesap yolu
ile belirlenmiştir (Cassel ve Nielsen, 1986). Suya dayanıklı agregat (SDA) (Yoder,
1936) yönteminin değiştirilmiş şekli ile belirlenmiştir (Kemper ve Rosenau, 1986).
Toprak reaksiyonu (pH) 1/2.5 saf su çözeltisi cam elektrotlu Orion 420A dijital pH
metresi ile ölçülmüştür (U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954). EC ve tuz
saturasyon çamurunda kondaktivimetre aleti ile (3200 Conductivity Instrument)
ölçülmüştür (Rhoades, 1996). Kireç tayini (CaCO3) Scheibler kalsimetresi ile tayin
edilmiş ve % olarak ifade edilmiştir (Richard and Donald, 1996). Organik madde;
toprak organik maddesinin % 58’inin organik C’dan oluştuğu varsayılarak 1.724
(Van Bemmelen Faktörü) ile organik C’nun katsayı ile çarpımıyla bulunmuştur
(Nelson ve Sommers, 1996). Toplam azot Mikro Kjeldahl yöntemine göre
belirlenmiştir (Bremner, 1996). Hacim ağırlığı 100cm3 çelik silindirlerin fırın kuru
ağırlığına oranlanması ile yapılmıştır (Blake ve Hartge, 1986).
Ölü örtü örneklerinde, ölü örtü ağırlığı 65 ºC’de 24 saat kurutularak, toplam
azot Mikro Kjeldahl 1/140N H2SO4 ile titre edilerek belirlenmiştir (Bremner,
1996). (pH) 1/20 saf su ve 1/20 0.1N KCl çözeltileri cam elektrotlu Orion 420A
dijital pH metresi ile ölçülmüştür (U.S. Salinity Laboratory, 1954, Karaöz, 1992),
ateşte kayıp (500-550 ºC, 4-12 saat yakma) (Karaöz, 1992) yöntemlerine göre
yapılmıştır.
4. BULGULAR
4.1. Araştırma alanı orman kuruluşu özellikleri
1 numaralı örnek alanda üst (A1) ve orta (A2) ağaç katını sarıçam
oluşturmakta, A1 katının kapalılığı % 90, üst boy 14–16 m, göğüs çapı (d1.30) 20–
35 cm, A2 katının kapalılığı % 45 boy 9–11 m, göğüs çapı 14–19 cm olarak
belirlenmiştir. A1 katını oluşturan bireylerde yaş 60–90 arasında değişmektedir.
Örnek alanda 30 adet sarıçam bireyi, ot katında 13 adet kayın gençliği
belirlenmiştir.
Yapılan ölçümlerde 2 numaralı örnek alanın A1 katı kapalılığı % 90, üst boy
18–22 m, göğüs çapı 23–35 cm, A2 katının kapalılığı % 60, boy 10–12 m, göğüs
çapı 10–14 cm olarak belirlenmiştir. Sarıçam bireylerinin yaşları 60–90 arasında
değişmektedir. Örnek alanda toplam 32 adet ağaç bulunmaktadır.
3 numaralı örnek alan saf doğu kayını, kapalılık A1 katında % 95, boy 20–23
m, göğüs çapı 14–22 cm, A2 katının kapalılığı % 60 boy 14–17 m göğüs çapı 10–
15 cm olarak belirlenmiştir. Alanda 30 adet kayın bireyi belirlenmiş, yaşlar 70–80
arasındadır.
4 numaralı örnek alan sarıçam ve kayın bireylerinden oluşmaktadır. Toplam
50 ağaç tespit edilmiştir. A1 katında kapalılık % 98, boy 22–29 m, göğüs çapı
sarıçam 20-35cm, kayın 10–15 cm, sarıçam bireyleri boyları 23–29 m, doğu
kayınları 22–24 m dir. A2 katında sarıçamlar 16–19 m, kayınlar 8–12 m dir. Üst
ağaç katında yaşlar 80–100 arasında değişmektedir. Ot katında sadece doğu kayını
gençliği belirlenmiştir.
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5 numaralı örnek alan doğu kayını ve sarıçamlardan oluşmaktadır. Örnek
alanda kayın bireyleri çoğunlukta olmasına rağmen yaşlı ve boylu bireyler
sarıçamdır. A1 katında kapalılık % 95, boy sarıçam bireyleri 22–25 m, göğüs çapı
24–35 cm, doğu kayınları için boy 14–16 m, göğüs çapı 10–18 cm dir. Üst ağaç
katında yaş 92–100 arasındadır.
6. numaralı örnek alan karaçam, gürgen, meşe ve doğu kayını bireylerinden
oluşmaktadır. A1 katında kapalılık % 70, boy karaçamlarda 20–24 m, A2 katında
karaçam 17–19 m, gürgen 9–11 m, meşe 7–9 m, kayın 10–15 m dır. Göğüs çapı
karaçamda 20–46 cm, kayında 10–13 cm olarak tespit edilmiştir. Karaçam
bireylerinin yaşları 55–65 arasında değişmektedir. Toplam 25 ağaç sayılmıştır.
7 numaralı örnek alan karaçam, sarıçam, gürgen ve doğu kayını bireylerinden
oluşmaktadır. A1 katında kapalılık % 95, boy karaçamlarda 20–25 m, göğüs çapı
35–45 cm, sarıçamlarda 20–25 m, göğüs çapı 40–45 cm, A2 katında kapalılık %
60, boy gürgen 16–18 m, göğüs çapı 7–12 cm, doğu kayını boy 8–10 m, göğüs
çapı 10–14 cm dir. Üst ağaç katında yaş sarıçamlarda 82–87 olarak ölçülmüştür.
Toplam 47 ağaç sayılmıştır.
4.2. Araştırma Alanı Bazı Fiziksel ve Kimyasal Toprak ve Ölü Örtü
Özellikleri
Saf doğu kayını ve yakın çevresinde belirlenen farklı orman kuruluşlarından
alınan toprak örneklerine ait bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları aşağıda
değerlendirilmiştir. Bazı örnekleme alanlarında Ah horizonu topraklarında organik
madde miktarı yüksek ölçülmüştür. Bunun nedeni bir miktar humusun bu
topraklara karışmış olmasından olabilecektir. Ayrıca bazı horizonlardan hacim
ağırlığı silindir örneği taşlılık nedeniyle alınamamıştır.
1 numaralı örnek alan kuzey bakıda, 1580 m yükseltide, 4377150 N, 271050 E
koordinatlarındadır. Mutlak derinlik 43 cm, fizyolojik derinlik 60 cm dir. Ana
materyal sıkı ve çatlaksız olduğu için kökler derine inememişlerdir. Boz esmer
orman toprağı tipinde, dış toprak hali ölü örtülü (çürüntülü mull tipi humus),
açıklıklarda doğu kayını-meşe gençliği ve otsu türler bulunmaktadır. Alanda derin
oyuntular bulunmaktadır. Kırıntılı strüktür ve gevşek yapıdadır. Toprak derinliği
diğer örnek alanlara göre azdır. Toprak türü killi balçık ve balçıklı kildir. Yarayışlı
su miktarı Ah ve Ael horizonu topraklarında yüksek alt topraklarda düşük
çıkmıştır. Ah horizonu topraklarında organik madde miktarı en düşük (% 15.04)
bu örnekleme alanındadır. Suya dayanıklı agregat miktarı % 56–80 dır. Topraklar
şiddetli asit ve hafif asit özeliktedir (Çizelge 2). Ölü örtü birikimi 24.08 ton/ha dır
(Çizelge 3).
2 numaralı örnek alan (4377400 N, 271200 E) 1575 m yükseltidedir. 1500 m
yükseltilerde doğu kayını üst tabakada (A1) bulunurken, 1600 m yükseltilere
doğru doğu kayını alt tabakalara (A2 ve A3) gerilemiştir. Mutlak derinlik 37 cm,
fizyolojik derinlik 100+ cm dir. Ah Ael Bst Cv horizonlarında, boz esmer orman
toprağıdır. Toprak çürüntülü mull tipi humus ile örtülüdür. Alanda doğu kayını
gençliği yoğun bir şekilde gelişmektedir. Mutlak toprak derinlik az olmasına
rağmen kökler gevşemiş ana materyal içinde derinlere inmektedir. Ancak kök
yayılışı üst topraklarda sıkışmış durumdadır. Toprak türü balçıklı kildir. Topraklar
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orta derecede asit ve hafif asit özelliktedir. Organik madde miktarı ve toplam azot
miktarı saf doğu kayını ormanı topraklarından daha düşük çıkmıştır (Çizelge 2).
Ölü örtü miktarı 18.32 ton/ha dır (Çizelge 3)
3 numaralı örnekleme alanı 1535 m yükseltide, kuzeydoğu bakıda ve toprak
çukuru 4377523 N, 271259 E koordinatlarındadır. Topraklar hafif nemli, mutlak
derinlik 69 cm, fizyolojik derinlik 100 cm’nin üzerindedir. Toprak tipi, boz esmer
orman toprağıdır. Kırıntılı ve yarı köşeli blok strüktürde, gevşek topraklardır.
Toprak türü killi balçık ve balçıklı kildir. Yarayışlı su kapasiteleri yüksek, iskelet
miktarı tüm topraklarda orta düzeydedir. Suya dayanıklı agregat miktarı üst
topraklarda yüksek, derinlere inildikçe azalmaktadır. Bu alanda toprak asitliği orta
derecede asit ve hafif asit özelliktedir. Organik madde ve toplam azot Ah horizonu
topraklarında çok yüksek, derinlere inildikçe azalmaktadır. Hacim ağırlığı üst
topraklarda çok düşük, artan derinlikle yükselmiştir (Çizelge 2). Ölü örtü miktarı
en az (13.16 ton /ha) bu örnekleme alnında ölçülmüştür (Çizelge 3).
4 numaralı örnek alan (4377497 N, 271401 E) 1520 m yükseltidedir. Mutlak
derinlik 80 cm, fizyolojik derinlik 100 cm den fazladır. Kırıntılı ve yarı köşeli
blok strüktürde gevşek topraklardır. Kök yayılışı üst topraklarda sıkışmış ve
derinlikle azalmaktadır. Topraklar balçıklı kildir. Üst topraklarda (Ah ve Ael)
yarayışlı su miktarı fazla, derinlikle azalmaktadır. Ah horizon topraklarında
organik madde nedeniyle suya dayanıklı agregat miktarı artmıştır. Organik madde
ve hacim ağırlığı paralel özellik göstermiş üst topraklarda fazla ve alt topraklarda
az çıkmıştır (Çizelge 2). Ölü örtü miktarı 26.88 ton/ha dır (Çizelge 3).
5 numaralı örnekleme alanı 1460 m yükseltide, alt yamaçta, kuzeybatı bakıda
ve 4377744 N, 271327 E koordinat noktasındadır. Ah horizonuda organik madde
miktarı % 40 dır. Bu nedenle suya dayanıklı agregat (% 95) en yüksek ve hacim
ağırlığı (0.6 gr/cm3) en düşük değer vermiştir (Çizelge 2). Ölü örtü miktarı 33.08
ton/ha dır (Çizelge 3).
6 numaralı örnek alan 1376 m yükseltide, alt yamaçta, batı bakıda ve 4378424
N, 271280 E koordinatlarındadır. Mutlak derinlik 64 cm, fizyolojik derinlik 100+
cm dir. Gevşemiş ana materyal çatlaklarında kökler derine inebilmektedir. Bu
alanda toprak türü boz esmer orman toprağıdır. Topraklar kırıntılı ve tek tane
strüktürlü, gevşek yapıdadır. Toprak türü killi balçık ve balçıklı kildir. Yarayışlı su
miktarı üst topraklarda yüksek, derinlikle azalmaktadır. En düşük suya dayanıklı
agregat yüzdesi bu topraklarda ölçülmüştür. Toprak reaksiyonu hafif asittir
(Çizelge 2). Ölü örtü miktarı en fazla (52.24 ton/ha) bu örnek alanda ölçülmüştür
(Çizelge 3).
7 numaralı örnek alan 1345 m yükseltide, alt yamaçta, kuzey bakıda, 4378420
N, 271214 E, koordinatlarındadır. Mutlak derinlik 50 cm, fizyolojik derinlik 100
cm’ den fazladır. Ana materyal içinde nadir ince kök dağılışı tespit edilmiştir.
Kırıntılı ve yarı köşeli blok, alt topraklarda sıkışmış strüktürel yapıdadır. Tüm
topraklar hafif nemlidir. Toprak türü balçıklı kil ve killi balçıktır. Yarayışlı su
miktarı üst topraklarda yüksek (% 26), derinlikle azalmaktadır. Toprak reaksiyonu
orta derecede asittir. Organik madde, toplam azot ve hacim ağırlığı diğer
topraklarla benzerlik göstermiştir (Çizelge 2).Ölü örtü miktarı 25.88 ton/ha dır
(Çizelge 3).
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Çizelge 3. Türkmen Dağı (Eskişehir), Evkondu Tepe Bölgesi, doğu kayını ve karışık orman
alanları ölü örtü örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
Ateşte
Kayıp
Örnek
Alan
No

Örnek

Toplam
Azot

pH

Ağırlık

(%)

1/20
Saf su

0.1N
KCl

(%)

50x50 cm
(gr)

ton/ha

1

Y

94.01

5.5

4.9

1.02

182

7.28

2

Y

88.17

5.7

5.2

1.20

134

5.36

3

Y

84.20

6.3

5.9

1.34

132

5.28

4

Y

70.74

6.1

5.7

1.34

387

15.48

5

Y

81.48

6.0

5.6

1.28

315

12.60

6

Y

90.93

5.2

4.6

0.90

310

12.40

7

Y

88.70

6.1

5.9

1.43

174

6.96

1

H/Ç

84.40

5.8

5.1

1.16

420

16.80

2

H/Ç

73.59

6.1

5.4

1.09

324

12.96

3

H/Ç

58.76

6.9

6.0

1.69

197

7.88

4

H/Ç

68.66

6.6

5.9

1.18

285

11.40

5

H/Ç

42.02

6.4

5.7

1.20

512

20.48

6

H/Ç

47.96

6.2

5.4

0.86

996

39.84

7

H/Ç

67.94

6.7

6.0

1.39

473

18.92

Not: Y: yaprak tabakası, H/Ç: humus/çürüntü tabakası

Araştırma alanı topraklarının tamamı kireç (CaCO3) miktarı bakımından (Kacar
1994, Çepel 1998) kireçsiz ve tuzluluk bakımından tuzsuz özellik göstermiştir.
Araştırma alanında ölü örtü örneklerinde yapılan analizler sonucunda 1/20 saf
su çözeltisi ile ölçülen reaksiyonlar orta derecede asit (5.2) (6 numaralı örnek alan
yaprak tabakası) ile hafif asit (6.9) (3 numaralı örnek alan humus/çürüntü
tabakası) arasında değişmektedir. En az azot miktarı % 0.86 ve % 0.90, en fazla %
1.69 olarak belirlenmiştir (Çizelge 3).
5. SONUÇ VE ÖNERĐLER
Türkmen Dağı kütlesi, Evkondu Tepe kuzey aklanında lokal bir bölgede yayılış
gösteren doğu kayını orman alanında yürütülen araştırmamızda ekolojik
özelliklere ait veriler elde edilmeye ve diğer orman kuruluşları ile farklılıkları
ortaya konmaya çalışılmıştır.
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Araştırma alanımızda 1400 m yükseltilerde karaçam-sarıçam-gürgen karışık
ormanda karışıma katılan doğu kayını, 1500 m yükseltilerde asli tür (saf doğu
kayını meşceresi) olmakta, 1500–1600 m yükseltilerde sarıçam asli türü altında
karışıma katılmaktadır.
Araştırma alanımızda örnekleme kuzey yamaçta üst, orta ve alt yamaçta alınan
örnekleme alanları ile yürütülmüştür. Buradan elde ettiğimiz sonuçlara göre üst
yamaçta ve özellikte üst tepe düzlüğünde sarıçam asli tür olup, doğu kayını
karışımdadır. Orta yamaçlarda ise saf doğu kayını ormanları oluşmuştur. Alt
yamaçlarda, karaçam ve sarıçamın asli tür olduğu doğu kayını karışık ormanları
bulunmaktadır.
Toprak derinliği tüm orman ağaçları için olduğu gibi doğu kayını için de
önemli bir yetişme ortamı özelliğidir. Araştırma alanımızda sığ ve sıkı toprakların
olduğu 2 numaralı örnek alan dışında tüm topraklar derin, gevşek ve killi balçık,
balçıklı kil tekstürlüdür. Özellikle ana materyalin yumuşamış ve çatlaklı yapıda
olması köklerin derine inmesine olanak sağlamıştır.
Araştırma alanında yarayışlı su kapsamları Ah ve Ael horizonu topraklarında
% 20–30 arasında değişim göstermiştir. Toprak derinliği ile birlikte yarayışlı su
miktarı da azalmıştır. Suya dayanıklı agregat miktarı organik madde ve kil
kapsamına göre farklılıklar göstermiş Ah ve Ael horizonu topraklarında yüksek
(% 80–90), B ve C horizonu topraklarında düşük (% 50–70) özellikte
belirlenmiştir. Organik madde ve toplam azot doğu kayını ve sarıçam-doğu kayını
ormanı altında en yüksek değerlerde ölçülmüştür. Ah ve Ael horizonu
topraklarının hacim ağırlığı değerleri organik maddenin ağırlığının düşük olması
nedeniyle en düşük değerlerde belirlenmiştir.
Trakya bölgesi doğu kayınının yayılış gösterdiği alanlarda yapılan
araştırmalarda pH 4–6 arasında tespit edilmiştir (Kantarcı 1976). Araştırma alanı
topraklarının asitliği ise pH 4.4 ile pH 6.6 arasında bulunmuştur.
Araştırma alanında en yüksek ölü örtü (yaprak+çürüntü+humus) birikimi 6
numaralı örnek alanda 52.24 ton/ha olarak belirlenmiştir. En düşük ölü örtü
miktarı ise 13 ton/ha ile 2 numaralı örnek alan sarıçam-doğu kayını meşceresi
altında belirlenmiştir (Çizelge 3).
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